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Que : 1 Answer the following MCQ

(1)

બુદ્ધિક્ષમતાનુું માપન કરવાનુું સૂત્ર કોણે દર્ાાવ્ુું હતુું ?

A) બીને

(2)

B) વેક્સલર

B) ત્રગલ્ફર્ા

D) રે વન

C) સ્પી્રમેન

D) ગાર્ા નર

વ્દ્ધક્તગત ભિન્નતાના આધારે બુદ્ધિની વ્ાખ્્ા આપવાનો સૌપ્રથમ પ્ર્ાસ કોણે ક્ો ?

A) એબબગહોસ B) ટમાન

(4)

C) સ્ટના

બુદ્ધિ અુંગેનો ત્રત્રપરરમાણાત્મક સસિાુંત કોણે દર્ાાવ્ો ?

A) થસ્ટના

(3)
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C) બીને

D) જે.પી.દાસ

રે વનની બુદ્ધિકસોટી કઈ સાલમાું રચવામાું આવી હતી ?
A) ઈ.સ.૧૯૨૦

B) ઈ.સ. ૧૯૪૦

C) ઈ.સ. ૧૯૩૬

D) ઈ.સ. ૧૯૬૭

(5) મનોદુબળ
ા તા ધરાવતી વ્દ્ધક્તનો બુદ્ધિઆુંક કે ટલો હો્ છે ?
A) ૧૩૦ થી વધુ

B) ૭૦ થી નીચે

C) ૮૦ થી ૮૯

D) ૧૧૦ થી ૧૧૯

C) જરૂરર્ાત

D) ઇરણ

(6) પ્રેરણા વ્દ્ધક્તમાું _________ થી ર્રૂ થા્ છે
A) આવેગ

B) ઉત્તેજના

(7) નીચેનામાુંથી ક્ો સસિાુંત આવેગ અને ર્ારીરરક પ્રત્રતદ્ધિ્ાઓ એક સાથે થા્ છે તે
દ્ધવચારને સમથાન આપે છે ?
A) જેમ્સ લેંગ

B) સ્કે ક્ટર-સસગર

C) કે નન બાર્ા

D) ફે સસ્લ ફીર્બેક

(8) નીચેનામાુંથી કઈ થથ્રી ‘હાઇપોથેલમ
ે સ થથ્રી’ તરીકે ઓળખા્ છે ?
A) કે નન બાર્ા

B) સ્કે ક્ટર-સસગર

C) ફે સસ્લ ફીર્બેક

D) જેમ્સ લેંગ

(9) નીચેનામાુંથી કઈ બાહ્ય આવેત્રગક અભિવ્દ્ધક્ત નથી?
A) ચહે રાની અભિવ્દ્ધક્તમાું પરરવતાન

B) ર્ારીરરક મુદ્રામાું પરરવતાન

C) સ્વર અભિવ્દ્ધક્તમાું પરરવતાન

D) શ્વાસોચ્છવાસના દરમાું પરરવતાન

(10) સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની અને શ્રેષ્ઠતાના કે ટલાક આુંતરરક ધોરણોને પૂણા કરવાની ઇચ્છા એ
________ ની વ્ાખ્્ા છે .
A) સસદ્ધિની જરૂરર્ાત

B) લક્ષ્્ પ્રાદ્ધપ્ત

C) જૈદ્ધવક જરૂરર્ાત

D) લક્ષ્્ દ્ધનદેદ્ધર્ત વતાન

(11) મનોદ્ધવજ્ઞાનની સૌથી જૂ ની અભ્્ાસપિત્રત કઈ છે ?
A) આુંતર દ્ધનરીક્ષણ

B) પ્ર્ોગ

C) પ્રશ્નાવદ્ધલ
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D) બાહ્ય દ્ધનરીક્ષણ

(12) ક્્ાું મનોવૈજ્ઞાદ્ધનકે એવુું કહ્યુું હતુું કે વતાનનો અભ્્ાસ કરવા માટે આુંતર દ્ધનરીક્ષણનો ઉપ્ોગ ન કરતાું
વસ્તુલક્ષી દ્ધનરીક્ષણનો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ.
A) પાવલોવ

B) વુન્ટ

C) વોટસન

D) ટીચનર

(13) સ્વતુંત્ર પરરવત્્ા અને આધારરત પરરવત્્ા વચ્ચેના સુંબધ
ું ને અસર કરતા પરરવત્્ાને કે વુું
પરરવત્્ા કહે છે ?
A) સતત

B) અસતત

C) દ્ધન્ુંત્રત્રત D) મધ્્વતી

(14) નીચેનામાુંથી ક્્ાું સવેમાું એકના એક સમૂહની કે ટલી્ વાર મુલાકાત લેવામાું આવે છે ?
A) મુલાકાત

B) પેનલ

C) ટપાલ

D) ટે દ્ધલફોન

(15) વતાનના નમૂનાના વસ્તુલક્ષી માપને ર્ુું કહે છે ?
A) પ્ર્ોગ B) મનોવૈજ્ઞાદ્ધનક કસોટી C) દ્ધવશ્વસની્તા D) માનાુંકો
(16) નીચેનામાુંથી ર્ેમાું દ્ધવસુંગઠન થતા વ્દ્ધક્તનુું વતાન અસાધારણ બની જા્ છે ?
A) બુદ્ધિ

B) પ્રેરણા

C) વ્દ્ધક્તત્વ

D) આવેગ

(17) ચેતન, અધાચત
ે ન અને અચેતનને ફ્રોઈર્ વ્દ્ધક્તત્વના ક્્ાું મોર્લ દ્વારા સમજાવે છે ?
A) િાવાત્મક

B) આકારાત્મક C) ગત્્ાત્મક

D) દ્ધવકાસાત્મક

(18) ઇર્, ઈગો અને સુપર ઈગોને ફ્રોઈર્ વ્દ્ધક્તત્વના ક્્ાું મોર્લ દ્વારા સમજાવે છે ?
A) િાવાત્મક

B) આકારાત્મક C) ગત્્ાત્મક

D) દ્ધવકાસાત્મક

(19) વ્દ્ધક્તત્વનો સૌથી જૂ નો પ્રકાર અભિગમ કોને આપ્્ો છે ?
A) ્ુુંગ

B) િે શ્મર

C) ર્ેલ્ર્ન

D) રહપોિે ટ્સ

(20) સોળ વ્દ્ધક્તત્વ ઘટક પ્રશ્નાવલી કોણે બનાવી છે ?
A) ્ુુંગ

B) એર્લર

C) આઈઝેંક

D) કે ટલ

Que : 2 Answer any two of the following questions
1. ફોઈર્ે આપેલ મનોજાતી્ દ્ધવકાસના તબક્કા વણાવો.
2. કોઈ પણ એક બુદ્ધિસસિાુંત દ્ધવગતે વણાવો.
3. મેસ્લોનુું જરૂરર્ાત-શ્રેણીિમ મોર્લ સમજાવો.
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